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σμεμςεσνη ρςη Λαοία Εαβιαμέλη

«Οι πιξ ρημαμςικξί ρσγγοατείπ ςξσ κόρμξσ απεσθύμξμςαι ρςξ μέρξ άμθοχπξ υχοίπ μα
σπεοβάλλξσμ ή μα ςξμ υειοαγχγξύμ’. Λόμξ θέςξσμ εοχςήμαςα, ξ καθέμαπ με ςξμ δικό
ςξσ ιδιαίςεοξ ςοόπξ, κι ατήμξσμ ςξσπ ‘απξδέκςεπ’ ςξσπ μα ποξβλημαςιρςξύμ και μα
αμαοχςηθξύμ για ςξ έμα ή ςξ άλλξ» λέει η ρσγγοατέαπ Πέορα Ιξσμξσςρη ρςξ
CRETALIVE με ατξομή ςξ ςελεσςαίξ ςηπ βιβλίξ και επιρημαίμει όςι ςξ βιβλίξ παοαμέμει
ξ ιρυσοόπ πόλξπ πμεσμαςικήπ αμάπςσνηπ

Ζ ΠΔΡΑ ΙΟΤΛΟΤΣΖ γεμμήθηκε ρςξ Ιάιοξ. Ήοθε ρςημ Δλλάδα ατξύ ςελείχρε ςιπ
ρπξσδέπ ςηπ ρςξ Αιγσπςιακό Παμεπιρςήμιξ Ιαΐοξσ. Σα ποώςα υοόμια δίδανε ρςη μέρη
και αμώςεοη εκπαίδεσρη, εμώ από ςξ 1993 αρυξλήθηκε επαγγελμαςικά με ςη
λξγξςευμική μεςάτοαρη από ςα αοαβικά και ςα αγγλικά. Δκςόπ από έογα αγγλότχμχμ
ρσγγοατέχμ, έυει μεςατοάρει ςξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςξσ έογξσ ςξσ Αιγύπςιξσ
μξμπελίρςα λξγξςέυμη Μαγκίμπ Λαυτξύζ από ςα αοαβικά, καθώπ και έογα άλλχμ
Αοάβχμ, όπχπ και αοαβική πξίηρη. ςξ μεςατοαρςικό ςηπ έογξ ρσγκαςαλέγεςαι και η
μεςάτοαρη ςξσ Ιξοαμίξσ, εμώ ςξ 2001 ςιμήθηκε για ςξ ρύμξλξ ςχμ μεςατοάρεώμ ςηπ
με ςξ Διεθμέπ Βοαβείξ Ιαβάτη. Σξ 2006 ςξ αιγσπςιακό κοάςξπ ςήπ απέμειμε μεςάλλιξ
ςιμήπ για ςη ρσμειρτξοά ςηπ ρςημ ποξώθηρη και ποξβξλή ςηπ αιγσπςιακήπ και αοαβικήπ
λξγξςευμίαπ γεμικόςεοα. Από ςιπ Δκδόρειπ ΧΤΦΟΓΘΟ κσκλξτξοξύμ επίρηπ ςα
μσθιρςξοήμαςά ςηπ ΔΤΣΘΙΑ ΣΟΤ ΜΔΘΚΟΤ και ΙΑΥΔ ΙΚΔΛΔΜΣΔ.
Ζ ρσμέμςεσνη έυει χπ ενήπ:
-Οι «Χάοςιμεπ ζχέπ» είμαι έμα βιβλίξ πξσ ποαγμαςεύεςαι ςη ζχή ςοιώμ γσμαικώμ και
ςη ρυέρη ςξσπ με ςξμ έοχςα και ςημ ελεσθεοία. Πώπ απξταρίραςε μα αρυξληθείςε
με ασςό ςξ θέμα;

Ζ γσμαίκα χπ ξμςόςηςα, χπ τξοέαπ ιδεώμ και ρσμαιρθημάςχμ, χπ άςξμξ πξσ μάυεςαι
ρςη ζχή αμέκαθεμ με απαρυξλξύρε. Σξ καςά πόρξ έυει καςατέοει μα είμαι ποαγμαςικά
ελεύθεοη ρήμεοα, είμαι έμα εοώςημα πξσ ποέπει μα απαρυξλεί ςημ κάθε γσμαίκα.
Έπειςα, έςσυε μα κάμχ μια έοεσμα για ςη γσμαίκα και ςη λξγξςευμία ρςημ Δλλάδα, από
ςιπ αουέπ ςξσ αιώμα χπ ςξ ςέλξπ ςξσ και διαπίρςχρα, όςι η γσμαίκα χπ δημιξσογόπ,
αλλά και χπ ηοχίδα ρςη λξγξςευμία δε ρςαμάςηρε μα παλεύει για ςα ασςξμόηςα,
κσοίχπ για ςξ ασςενξύριξ ςηπ , ςημ ελεσθεοία ςηπ, ξι ρσμθήκεπ, όμχπ, κσοίχπ ξι
κξιμχμικέπ, ςημ εμπόδιζαμ. έςρι απξτάριρα μα γοάφχ κάςι πάμχ ρε ασςό και μα ςξ
ποξραομόρχ ρςη δική μαπ επξυή.
- Πχπ θα πεοιγοάταςε ςιπ 3 κεμςοικέπ ηοχίδεπ ςξσ βιβλίξσ:
Ζ Λαοιάμθη Αδάλξγλξσ είμαι μια κλαρρική, ρσμβαςική γσμαίκα πξσ θσριάζει ςα όμειοα
και ςιπ επιδιώνειπ ςηπ για υάοη ςηπ ξικξγέμειαπ ςηπ. Ζ Βικςχοία, είμαι μια επαμαρςάςοια
ςημ επξυή ςξσ εμτσλίξσ πξσ δοαπεςεύει από ςιπ τσλακέπ αμάμηφηπ ατξύ ρκξςώμει, ή
πιρςεύει όςι ρκξςώμει ςξμ δερμξτύλακα ςηπ και μεςαμτιερμέμη χπ άμςοαπ ςανιδεύει ρςξ

Κέμιγκοαμς ςηπ Ρχρίαπ όπξσ απξπξιείςαι ςξ παοελθόμ ςηπ και αουίζει μια μέα ζχή με
μέα ςασςόςηςα. Δκεί ρσμάπςει ρυέρη με ςξμ Ρώρξ καθηγηςή ςηπ. Ιαοπόπ ςξσ
θσελλώδξσπ έοχςα ςξσπ είμαι ή Αμθή, πξσ απξςελεί ςημ ςοίςη και κεμςοική ηοχίδα ςξσ
βιβλίξσ. Ζ Αμθή μεγαλώμει με ςη Λαοιάμθη ατξύ η μηςέοα ςηπ, αομείςαι μα
αμςαπξκοιθεί ρςα μηςοικά ςηπ καθήκξμςα για λόγξσπ πξσ θα αμακαλύφεςε ρςξ βιβλίξ.
Ιξσβαλώμςαπ ςημ ιρςξοία ςχμ δσξ γσμαικώμ πξσ ςημ ρημάδεφαμ, θα ποξρπαθήρει μα
βοει ςη δική ςηπ ςασςόςηςα, ςα δικά ςηπ θέλχ, ςημ δική ςηπ φσυική Θθάκη.
- Και ξ ςίςλξπ; Τι κούβει; Γιαςί …υάοςιμεπ ξι ζχέπ;
Σξ υαοςί έυει ςη ρημειξλξγία ςξσ ετήμεοξσ, ςξσ εύθοασρςξσ, ασςξύ πξσ
καςαρςοέτεςαι εύκξλα. Φάοςιμεπ ζχέπ είμαι ξι ζχέπ ςχμ γσμαικώμ πξσ μπήκαμ ρςξ
πεοιθώοιξ, λόγχ καςαρςάρεχμ ή παοέλεσρηπ ςξσ υοόμξσ και δεμ έυξσμ μείμει από
ασςέπ παοά μόμξ ξι ρκόοπιεπ αμαμμήρειπ ςξσπ απξςσπχμέμεπ πάμχ ρε μια
τχςξγοατία- ρε έμα κξμμάςι υαοςί. Σώοα, βέβαια, με ςη μέα ςευμξλξγία, ςξ υαοςί έυει
ρυεδόμ αυοηρςεσςεί, αλλά ςξ βιβλίξ μξσ διαδοαμαςίζεςαι, κσοίχπ καςά ςιπ δεκαεςίεπ
ςξσ 30 ςξσ 50 αλλά και ςξσ 80, όςαμ ξι σπξλξγιρςέπ δεμ ήςαμ ακόμα ςόρξ διαδεδξμέμξι.
Ο ςίςλξπ αμςαπξκοίμεςαι επίρηπ και ρε δύξ καίοια εοχςήμαςα πξσ θέςχ ρςξ βιβλίξ: ςι
απ’ ασςά πξσ βιώμξσμε τέοει ςη ρτοαγίδα ςξσ αληθιμξύ και ςι είμαι υάοςιμξ, έςξιμξ μα
σπξρςεί ςημ επέλαρη ςξσ υοόμξσ και μα σπξκύφει;; Ιαι πόρξ ικαμή είμαι μια ρυέρη μα
διαλσθεί μέρα ρςξ υοόμξ ή μα αμςένει ρ ασςόμ;
-Απ γσοίρξσμε πίρχ ρςα μικοάςα ραπ πξιξ βιβλίξ ραπ είυε εμθξσριάρει ςόςε;
-ςημ ετηβική μξσ ηλικία έςσυε μα διαβάρχ ςξ επικό βιβλίξ «Πόλεμξπ και Διοήμη» ςξσ
Κ. Σξλρςόι. σγκλξμίρςηκα ςόρξ πξλύ πξσ έκςξςε ςξ διάβαρμα έγιμε αμαπόρπαρςξ
κξμμάςι ςηπ ζχήπ μξσ. Σόςε ήςαμ πξσ απξτάριρα μα αρυξληθώ με ςη λξγξςευμία. έςρι
όυι μόμξ ςη ρπξύδαρα ρε δσξ γλώρρεπ, αλλά ατιέοχρα και ςξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςηπ
ζχήπ μξσ ρε ασςήμ, άλλξςε μεςατοάζξμςαπ έογα μεγάλχμ ρσγγοατέχμ και άλλξςε
γοάτξμςαπ η ίδια.
- .Πξιξ βιβλίξ ραπ έκαμε εμςύπχρη ςξμ ςελεσςαίξ καιοό;
-δεμ σπάουει έμα ρσγκεκοιμέμξ βιβλίξ και θα αδικξύρα αοκεςά αμ αματεοόμξσμ ρε έμα
ή δσξ ςίςλξσπ. Ηα πχπ όςι ςα βιβλία πξσ με εμςσπχριάζξσμ είμαι ασςά πξσ αγγίζξσμ
ενίρξσ ςξμ μέρξ αμαγμώρςη αλλά και έμα πιξ απαιςηςικό με πιξ ενειδικεσμέμεπ γμώρειπ
υχοίπ μα ‘κάμει εκπςώρειπ’ ρςημ πξιόςηςα, αλλά ξύςε αμξύριεπ σπεοβάρειπ. Οι πιξ
ρημαμςικξί ρσγγοατείπ ςξσ κόρμξσ απεσθύμξμςαι ρςξ μέρξ άμθοχπξ υχοίπ μα
σπεοβάλλξσμ ή μα ςξμ υειοαγχγξύμ’. Λόμξ θέςξσμ εοχςήμαςα, ξ καθέμαπ με ςξμ δικό
ςξσ ιδιαίςεοξ ςοόπξ, κι ατήμξσμ ςξσπ ‘απξδέκςεπ’ ςξσπ μα ποξβλημαςιρςξύμ και μα
αμαοχςηθξύμ για ςξ έμα ή ςξ άλλξ.
-. Ο καλλιςέυμηπ ζει μεπ ρςξ όμειοξ ςξσ.'' Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ. Σσμτχμείςε μαζί ςξσ;
-Μαι, ρσμτχμώ απξλύςχπ. ρσυμά ςξ όμειοξ πξσ πεοιγοάτξσμε είμαι πιξ αληθιμό από
ςημ ίδια ςημ ποαγμαςικόςηςα. Άλλχρςε, είμαι ξ ‘κόρμξπ’ πξσ επιλέγξσμε εμείπ ξι ίδιξι
μα δημιξσογήρξσμε και μα δοάρξσμε μέρα ρε ασςό.
- Τι έυεςε μα πείςε για ςημ λενιπεμία ςηπ ρημεοιμήπ μεξλαίαπ .Πχπ μπξοεί μα
βξηθήρει η λξγξςευμία; Δίμαι ρίγξσοξ όςι ςξ λξγξςευμικό βιβλίξ αμξίγει σγιείπ
ξοίζξμςεπ , υαοίζει τχπ και αιριξδξνία .Όμχπ ςα πξρξρςά ςχμ Δλλήμχμ πξσ
διαβάζξσμ είμαι δσρςσυώπ απξγξηςεσςικά .Τημ άπξφη ραπ.
-Ζ λενιπεμία είμαι έμα ταιμόμεμξ πξσ απαμςάςαι παμςξύ, όυι μόμξ ρςημ Δλλάδα.
ρίγξσοα έμα λξγξςευμικό βιβλίξ βξηθά, αλλά δεμ είμαι αοκεςό, Φοειάζεςαι λξγξςευμική

παιδεία. Ζ λξγξςευμία διδάρκεςαι εμςελώπ απξρπαρμαςικά ρςα ρυξλεία μαπ, έςρι είμαι
εύκξλξ μα διαμξοτχθξύμ ςάρειπ πξσ επηοεάζξσμ ρε μεγάλξ βαθμό ςη γεμική αμςίληφη
για ςξ ςι ρημαίμει λξγξςευμία. Σξ απξδίδχ επίρηπ ρςξ γεγξμόπ όςι ςξ βιβλίξ δεμ είμαι
ποξρβάριμξ αγαθό ρε όλεπ ςιπ κξιμχμικέπ ξμάδεπ, ςξ κόρςξπ ςξσ είμαι ρσυμά είμαι
απξςοεπςικό.
- Τελικά κιμδσμεύει ςξ ςσπχμέμξ ρε υαοςί βιβλίξ από ςημ ειρβξλή ςηπ ςευμξλξγίαπ;
-Ιαμείπ δεμ μπξοεί μα ρςαμαςήρει ςημ ενέλινη. κάπξια ρςιγμή θα γίμει και ασςό. Ήδη,
μια όυι εσκαςατοόμηςη μεοίδα αμαγμχρςώμ επιλέγξσμ ςξ ηλεκςοξμικό βιβλίξ έμαμςι ςξσ
ςσπχμέμξσ. Παοόλα ασςά ςξ υαοςί δε θα εκλείφει εμςελώπ, ςξσλάυιρςξμ, όυι άμερα.

